RESOLUCIÓ NÚM. 41/2015. APROVACIÓ DE LES DELEGACIONS EN ELS
REGIDORS
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. La nova
corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió
dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació de les diferents
àrees de gestió en els regidors que formen la corporació municipal.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la
distribució d’àrees d’actuació i la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies de
cada àrea o regidoria en els regidors de la Corporació, sens perjudici de les
delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries
indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:

-

PRIMER. Efectuar, a favor dels regidors de la Corporació, una delegació genèrica
d’atribucions, sent compartida cada regidora per dos regidors indistintament, en les
següents regidories:
Governació, Hisenda i Contractació: En Josep Llebaria Nolla i En Daniel Costa Villa
Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient: En Jordi de Haro Cañada i en Josep
Llebaria Nolla
Educació, Acció social, promoció de la Salut i Cultura: Na Mercè Alamon Beas i En
Daniel Costa Villa
Festes, Esports i Joventut: Na Noèlia Pedrola Doce i En Jordi de Haro Cañada
Turisme, Participació Ciutadana i Associacions/ Entitats Locals: Na Noèlia Pedrola
Doce i Na Mercè Alamon Beas
SEGON. L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió. Resten excloses les facultats de resolució.
TERCER. Notificar aquesta Resolució als interessats.
QUART. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï
CINQUÈ. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de
la data de la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre i en la plana web municipal.
Duesaigües, 18 de juny de 2015
L’alcalde,

En dono fe,
La secret/ària interventora,

Josep Llebaria Nolla

Elena Gisbert Ejarque
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